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Vi har ett av de mest omfattande och äldsta  
regionala politiska samarbetena i världen och  

vårt mål är att vara världens mest integrerade region.

Vi är den 11:e största ekonomin i världen och  
har lyckats med att anpassa vår välfärdsmodell  

till den globala ekonomin.

Vi har en öppen arbetsmarknad som i över 60 år  
har gjort det möjligt för nordiska medborgare  

att arbeta i hela Norden.

Vi tar internationellt ansvar och är en utåtvänd  
region som har ett omfattande samarbete med  

en rad internationella organisationer och våra grannländer, 
när vi till exempel bekämpar människohandel och skyddar 
miljön i Östersjön och det arktiska området.

Vi prioriterar barns och ungas möjligheter och  
stöttar exempelvis unga i att läsa på vidaregående 

utbildningar i hela Norden.
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Vi har ett stort intresse för nordisk arkitektur, film, 
mat, mode och musik i hela världen. Vi vill vara ett 

synligt Norden och stöttar nordisk kultur både i och utanför 
Norden bland annat genom utdelningen av Nordiska rådets 
priser.

Vi har en fantastisk och varierad natur och enorma 
naturresurser som vi är bra på att skydda och  

utnyttja till hållbar energi. Vi är ett innovativt Norden som 
samarbetar om att finna nya, smarta och bioekonomiska 
lösningar.

Vi är bland de högst utbildade befolkningarna i 
världen och satsar mycket på att samarbeta om 

forskning både internt i Norden och med internationella 
partner till exempel när vi bekämpar konsekvenser av  
klimatförändringarna.

Norden är en av de mest jämställda regionerna i 
världen. Jämställdhet på arbetsmarknaden har 

bidragit till Nordens ekonomiska framgång. Andelen  
nordiska kvinnor i arbetslivet är en av de högsta i världen 
och nordiska män har världsrekord i föräldraledighet. 

Vi ligger i topp i många internationella mätningar 
av öppenhet, tillit, yttrandefrihet, miljö och lycka.
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Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande 
regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och 
Åland. 

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och 
kulturellt förankrat och en viktig del av europeiskt och 
internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen 
arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. 

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala 
intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma 
värderingar länderna emellan bidrar till att stärka  
Nordens ställning som en av världens mest innovativa  
och konkurrenskraftiga regioner.
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